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Analisis Media tentang Kebebasan Beragama 
di Indonesia Tahun 2008 

 
Sebuah Catatan tentang Riset oleh RCII dan NCMS 

 
 

Riset yang dilakukan oleh Research Center for Islam and Indonesia (RCII) 
bekerjasama dengan Nurcholish Madjid Society (NCMS) ini adalah analisis terhadap 
pemberitaan media tentang kebebasan beragama di Indonesia selama tahun 2008. 
Riset ini bukanlah riset terhadap peristiwa-peristiwa tetapi adalah riset terhadap 
(pemberitaan) media. Ada 20 media yang selalu di-update oleh tim periset setiap 
bulan selama tahun 2008. Laporan yang dikelurkan oleh RCII dan NCMS itu, yang 
berjudul “Analisis Media tentang Kebebasan Beragama di Indonesia Tahun 2008,” 
tidak menyebutkan jenis media yang dijadikan objek riset dan sumber data. Laporan 
itu tidak menyebutkan apakah semua media itu, yang berjumlah 20 media, adalah 
media cetak atau mencakup juga media elektronik seperti radio dan televisi. Laporan 
itu tidak menyebutkan apakah semua media itu, bila merupakan media cetak, adalah 
surat kabar atau surat kabar dan majalah. Yang pasti adalah bahwa laporan itu 
menyampaikan analisis tim periset atas dua media nasional, yang kedua-duanya 
adalah surat kabar: Koran Tempo dan Harian Umum Republika. Analisis itu berfokus 
pada bagaimana kedua media itu melakukan pemberitaan tentang Peristiwa 1 Juni 
2008, yaitu peristiwa penyerangan Laskar Pembela Islam (FPI) terhadap kelompok 
Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang 
mengadakan apel bersama dengan tema “Selamatkan Indonesia.”  

Mungkin banyak pertanyaan yang mungkin muncul. Mengapa tim periset 
tidak memilih media televisi yang diduga lebih berpengaruh daripada media cetak? 
Ketika memilih dua media cetak surat kabar untuk dijadikan fokus analisis, mengapa 
tim periset tidak memilih dua atau beberapa surat kabar yang paling banyak oplahnya 
di Indonesia, yang diperkirakan dibaca oleh lebih banyak orang? Mengapa tim periset 
tidak memilih fokus analisis atas pemberitaan tentang Ahmadiyah yang jauh lebih 
banyak diberitakan ketimbang Peristiwa 1 Juni 2008 meskipun peristiwa yang terakhir 
ini terkait dengan Ahmadiyah. Salah jawabannya lazimnya adalah biaya dan waktu 
riset yang terbatas di samping tingkat kesulitannya lebih tinggi.  

Kesimpulan dari riset adalah bahwa tahun 2008 tidak kalah dari tahun 2007, 
yang “menjadi tahun kelabu bagi kehidupan beragama di Indonesia karena banyak 
terjadi tindak kekerasan dan diskriminasi atas nama agama.” Menurut kesimpulan 
riset ini, tahun 2008 bahkan menjadi puncak ketegangan dan konflik yang berporos 
pada perbedaan pandangan dan keyakinan. Kesimpulan ini dikukuhkan oleh beberapa 
contoh peristiwa yang meliputi: (1) nasib Ahmadiyah yang terkait dengan keputusan 
Bakor Pakem dari Kejaksaan Agung RI dan SKB tiga menteri; (2) respons negatif 
masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap penayangan film “Fitna” karya Geert 
Wilders; (3) pengesahan rancangan undang-undang pornografi oleh DPR pada 30 
Oktober 2008; (4) penahanan kembali Lia Eden, pemimpin Komunitas Eden, oleh 
polisi Polda Metro Jaya; dan (5) proses pengadilan Ahmad Musaddeq, pemimpin Al-
Qiyadah, yang tetap dilanjutkan meskipun ia sudah menyatakan bertobat dan kembali 
pada ajaran Islam sebagaimana yang diterima oleh kelompok mainstream.  

Di antara lima peristiwa ini, dua peristiwa, yaitu respons negatif masyarakat 
dan pemerintah Indonesia terhadap penayangan film “Fitna” karya Geert Wilders dan 
pengesahan rancangan undang-undang pornografi oleh DPR, meskipun berkaitan 
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[tidak langsung] dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tampaknya tidak 
tepat bila dikategorikan sabagai persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Peristiwa pertama lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan kebebasan pers dan 
media, dan peristiwa terakhir lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan kebebasan 
ekspresi budaya atau tata sopan santun.  

Tentang jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, 
laporan riset oleh RCII dan NCMS ini memperkuat kesimpulan laporan SETARA 
Insitute bahwa jumlah peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan 
pada tahun 2008 meningkat secara signifikan dibandingkan dengan jumlah peristiwa 
yang terdokumentasikan oleh SETARA Institute pada tahun 2007, yang mencatat 185 
peritiwa. Laporan SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa di 10 wilayah di Indonesia selama 
tahun 2008. (Kompas, 23 Januari 2009)   

Sebagaimana dikatakan dalam laporan riset oleh RCII dan NCMS, “media 
juga memiliki kepentingan untuk membangun opini publik sehingga ia perlu 
mendesain dan bahkan menentukan akan ke mana sebuah peristiwa [yang diberitakan] 
diarahkan.” Pada titik ini setiap media memiliki cara melihat dan menyampaikan 
sebuah data peristiwa. Kepentingan media yang dituangkan dalam visi dan misinya 
dan kepemilikan saham terbesar untuk kepentingan bisnis pasti mempengaruhi cara 
pandang media dalam melihat dan menampaikan berita tentang sebuah peristiwa. 
Inilah bingkai analisis (analysis frame) yang mempengaruhi cara bagaimana media 
melihat dan menyampaikan berita tentang sebuah peristiwa. Pada titik ini tidak ada 
media yang netral objektif sepenuhnya. Warna sebuah berita dan opini ditentukan 
oleh warna bingkai analisis media yang menyampaikan berita dan opini itu.  

Dua harian nasional, Koran Tempo dan Republika, misalnya, sebagaimana 
disebutkan dalam laporan riset ini, memperlihatkan dua cara melihat dan 
menyampaikan berita tentang Perisiwa 1Juni 2008, yang dipengaruhi oleh bingkai 
analisis yang mengikat masing-masing media itu. Koran Tempo adalah sebuah koran 
yang cukup aktif mendukung keberadaan Ahmadiyah. Keberadaan Ahmadiyah di 
Indonesia, menurut koran ini, dijamin oleh konstitusi dan merupakan realisasi 
pemenuhan atas hak-hak sipil warga Ahmadiyah. Sedangkan Republika menilai 
keyakinan yang dianut Ahmadiyah sebagai bentuk “penodaan atas akidah Islam.” 
Koran ini memandang bahwa untuk menghindari hubungan yang kurang baik antara 
kelompok Islam mainstream dan Ahmadiyah, sebaiknya Ahmadiyah mengambil jalan 
dengan menjadi ajaran agama tersendiri atau mereka kembali memeluk ajaran Islam 
mainstream. Bila pilihan ini diambil, Republika termasuk yang mendukung kelompok 
yang meminta Negara melakukan intervensi dengan membubarkan Ahmadiyah. 

Di sini kita melihat dua perspektif yang bebeda: yang pertama menekankan 
hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, sementara yang kedua menekankan isu 
penodaan dan penistaan agama. Perspektif pertama didasarkan pada Undang-undang 
Dasar pasal 29 ayat 2, pasal 28E dan kovenan mengenai hak-hak sipil yang sudah 
diratifikasi menjadi undang-undang (Undang-undang No. 12 Tahun 2005) yang 
menjamin kebebasan beragama. Perspektif kedua didasarkan pada KUHP 156a 
tentang penodaan agama. Mungkin yang dilupakan oleh tim riset ini adalah bahwa 
dasar teologis yang mendukung perspektif  kedua tidak diabaikan begitu saja. Ketika 
berhadapan dengan Negara untuk menuntut pembubaran Ahmadiyah,  kelompok yang 
memiliki perspektif ini menggunakan dasar non-teologis, yaitu KUHP 156a, karena 
Negara mengakui KUHP dan Negara kita bukan negara agama yang secara resmi 
menganut satu agama tertentu yang biasanya memiliki suatu aliran teologis tertentu, 
seperti Khilafah Abbasiyah ketika aliran Mu‘tazilahnya dijadikan sebagai aliran 
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teologis resmi negara. Pada kenyataannya, banyak ulama berceramah atau berkhutbah 
di masjid-masjid mendesak pemerintah untuk membubarkan Ahmadiyah karena 
dianggap menyimpang dan sesat secara teologis. Para ulama mendasarkan pandangan 
mereka pada prinsip teologis, bukan pada dasar non-telogis seperti UUD ’45, KUHP, 
dan hak-hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal. Bagi mereka dasar 
teologis harus mengalahkan dasar non-teologis. 

Dalam mengatasi masalah ini, sebenarnya kita dapat menemukan dasar 
teologis pluralis atau inklusivis, dan toleran untuk memperkuat dasar non-teologis. 
Sebagaimana teologi ekslusivis, teologi pluralis atau inklusivis menemukan 
pijakannya pada kitab suci. Salah satu prinsip yang didukung oleh teologi pluralis atau 
inklusivis adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dialog teologis secara jujur, 
tebuka, dan etis adalah salah satu jalan untuk mendekatkan dua pandangan teologis 
yang berbeda, atau paling tidak untuk saling memahami. Karena perbedaan, termasuk 
perbedaan teologis, adalah hukum alam, dan karena itu tidak mungkin dihilangkan, 
maka untuk membangun hubungan harmonis antara kelompok yang berbeda itu perlu 
dicari prinsip-prinsip yang disepakati bersama. Untuk itu saya mengusulkan prinsip-
prinsip dan rekomendasi seperti terlampir di bawah ini.  

Wa’Llāh a‘lam bi’l-shawāb.    
 
 

 
Melindungi Kebebasan Beragama 
  
 
Prinsip-prinsip 
  

1. Kerukunan umat beragama dan berkepercayaan adalah keadaan hubungan 
intra dan antar umat beragama dan berkepercayaan yang diikat oleh persatuan, 
persaudaraan, dan persahabatan yang penuh dengan sikap saling menghormati, 
saling menghargai, dan saling menolong tanpa mempersoalkan perbedaan-
perbedaan keagamaan dan kepercayaan. 

 
2. Kerukunan umat beragama dan berkepercayaan tidak mungkin terwujud tanpa 

adanya kebebasan beragama dan berkepercayaan yang dimiliki oleh para 
penganut agama dan kepercayaan. Kebebasan beragama dan berkepercayaan 
bukan hanya berarti kebebasan bagi setiap orang atau kelompok untuk 
memilih menganut dan melaksanakan agama dan kepercayaan, tetapi juga 
kebebabasan untuk memilih menganut dan melaksanakan aliran, sekte, 
mazhab, penafsiran, dan pemahaman keagaman dan kepercayaan dalam suatu 
agama dan kepercayaan. 

 
3. Kebebesan beragama dan berkepercayaan, yang merupakan syarat mutlak 

kerukunan umat beragama dan berkepercayaan, adalah hak asasi setiap warga 
negara yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, kelompok mana pun, 
organisasi mana pun, dan institusi mana pun, termasuk negara. Kebebasan 
beragama dan berkepercayaan melahirkan iman yang tulus dan sejati. 
Sebaliknya, pembungkaman kebebasan beragama dan berkepercayaan 
melahirkan kepura-puraan dan kemunafikan yang dicela oleh setiap agama dan 
kepercayaan. 
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4. Negara tidak memilih-milih agama-agama yang ada menjadi agama-agama 

yang resmi dan agama-agama yang tak resmi, atau agama-agama yang diakui 
dan agama-agama yang tak diakui. (Sambutan Presiden Soeharto pada Rapat 
Kerja Depag 28 Maret 1989) Karena Negara kita bukan negara agama, maka 
negara tidak boleh melakukan diskriminasi atau berwenang mencampuri 
masalah intern agama, baik ajaran maupun kelembagaannya, sebab 
kemerdekaan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi dan 
berasal dari Tuhan sendiri, dan sama sekali bukan berasal dari negara. 
(Sambutan Presiden Soeharto pada Hari Raya Nyepi 9 April 1992). 

 
5. Pengadilan dan penghakiman, baik oleh negara maupun oleh kelompok 

tertentu, atas orang atau kelompok keagamaan atau kepercayaan tertentu, 
dalam wilayah keagamaan, kepercayaan, keyakinan, akidah, dan keimanan, 
adalah pembungkaman dan pembatasan kebebasan beragama dan 
berkepercayaan. Pengadilan dan penghakiman dalam wilayah keagamaan, 
kepercayaan, keyakinan, akidah, dan keimanan adalah pelanggaran terhadap 
hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara universal, UUD RI, dan ajaran 
keagamaan yang manusiawi dan beradab (yang dalam Islam, misalnya, 
bersumber dari Al-Qur’an al-Sunnah). Tetapi ajakan (dalam bahasa Islam 
“dakwah”) kepada jalan yang benar dengan cara yang bijak, nasehat yang 
indah, dan adu argumen dengan cara yang lebih baik adalah hak, jika bukan 
kewajiban, setiap orang beragama dan berkepercayaan. Ajakan kepada jalan 
yang benar dengan cara seperti ini bukan pelanggaran terhadap HAM yang 
diakui secara universal, UUD RI, dan ajaran keagamaan yang benar, tetapi 
sejalan dengan HAM yang diakui secara universal, UUD RI, dan ajaran 
keagamaan yang manusiawi dan beradab. 

 
6. Persoalan-persoalan dalam wilayah keagamaan, kepercayaan, keyakinan, 

akidah, dan keimanan berbeda dengan persoalan-persoalan dalam wilayah 
kriminal. Persoalan-persoalan dalam wilayah keagamaan, kepercayaan, 
keyakinan, akidah, dan keimanan tidak bisa dan tidak boleh diperkarakan di 
pengadilan dan tidak bisa dan tidak boleh dihakimi baik oleh negara maupun 
oleh kelompok tertentu karena persoalan-persoalan itu bersifat personal yang 
dipertanggungjawabkan oleh setiap orang bukan kepada negara atau kelompok 
tertentu tetapi kepada Tuhan yang akan mengadili dan menghakimi setiap 
orang secara individual, bukan secara kolektif. Tuhan (atau karma dalam 
Hinduisme) adalah satu-satuya pengadil dan hakim untuk persoalan ini. 
Persoalan-persoalan yang dapat diperkarakan oleh negara di pengadilan adalah 
persoalan-persoalan dalam wilayah kriminal, termasuk yang berbaju agama 
dan kepercayaan atau yang diklaim untuk membela agama dan kepercayan. 

 
7. Umat beragama dan berkepercayaan harus mematuhi Kaidah Emas: 

“Perlakukanlah orang-orang lain sebagaimana Anda menginginkan 
diperlakukan oleh mereka.” (Nabi Muhammad saw: “Tidak seorang pun di 
antara kamu beriman kecuali mencintai untuk saudaranya apa yang dia dicintai 
untuk dirinya.” [Hadis] Yesus Kristus: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki 
supaya orang-orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian itu kepada 
mereka.” [Matius 7:12] Hillel, seorang guru Yahudi: “Apa yang kamu benci, 
janganlah kamu perbuat kepada orang-orang lain.” Seruan dari sebuah kitab 
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suci Hindu: “Ini adalah sejumlah seluruh kewajiban: janganlah perbuat sesuatu 
kepada orang-orang lain yang, bila itu diperbuat kepadamu, akan 
menyebabkan kamu sakit.” [Mahabharata] Sang Buddha: “Janganlah 
menyakiti orang-orang lain dengan yang menyakiti dirimu.” Khonghucu: “Apa 
yang tidak kamu inginkan untukmu, janganlah melakukannya kepada orang-
orang lain.” [Analek 15:23])      

                     
 
  
Rekomendasi: 
 

(1) Mendesak pemerintak untuk menindak tegas para pelaku kekerasan, baik 
fisik maupun non-fisik, terhadap kelompok-kelompok keagamaan dan 
kepercayaan lain, dalam menyikapi perbedaan keagamaan dan kepercayaan. 

 
(2) Mendesak pemerintah untuk tidak tunduk kepada penghakiman massa dan 

kepada organisasi keagamaan tertentu yang memberikan fatwa sesat atas 
kelompok dan paham keagamaan dan kepercayaan tertentu.  

 
(3)  Mendesak pemerintah untuk melindungi dan menjamin kebebasan 

beragama dan berkepercayaan bagi semua warga negara Republik Indonesia 
tanpa memandang agama dan kepercayaannya. 

  
(4) Mendesak pemerintah untuk mencabut peraturan perundang-undangan yang 

(dianggap) membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan, dan 
mencegah munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang 
membatasi kebebasan beragama dan berkepercayaan. 

 
(5) Mendesak pemerintah membuat undang-undang yang melindungi dan 

menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan yang dapat diterima 
oleh semua kelompok keagamaan dan kepercayaan. 

  
  (6)   Mendesak pemerintah menjadi wasit dalam pertikaian intra dan antar umat   
          beragama sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan     
          yang disepakati itu tanpa mengganggu kebebasan beragama dan    
          berkepercayaan. 
 

(6) Mendesak pemerintah untuk memberi kemudahan pendirian rumah ibadah   
       kepada kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi keagamaan bila  
       mereka telah memenuhi syarat-syarat pendirian rumah ibadah sesuai dengan  
       peraturan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. 
 
 
 
Ciputat, 29 Januari 2009 
Kautsar Azhari noer 

         
 
 

 


